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Abstract 

This study is a contribution to understand contingency work. The study illustrates how teachers 

in different situations have to cope with time, room and techniques as formative forces, forces 

which contribute to form the work of teachers. The results are based on analyses of nine settings 

made up from observations of seven different teachers during their whole day of work. The 

results show how time, room and techniques are resources as well as difficulties which teachers 

have to deal with in their contingency work. Rising awareness about the conditions which form 

the work of teachers will hopefully influence teachers to increase their ability to handle 

contingency work.  

 
 



 Den dagliga situationsanpassningen 3 

Den dagliga situationsanpassningen: 
Lärares hantering av tid, rum och teknik i skolan. 

 
 

”Det funkar inte” säger läraren som sitter framför datorn i ett försök att överföra bildinformation 
till ansvarig lärare för skolans hemsida. 

 
När läraren plötsligt upptäcker att något inte fungerar som man tänkt sig måste han eller hon 
omedelbart fatta en rad beslut om vad som ska göras. En situation uppstår som handlar om att 
läraren i något avseende måste anpassa sig för att kunna genomföra sitt arbete. Detta är en 
artikel1 om sådan, som jag kommer att kalla den, situationsanpassning.  

 
Syftet är att illustrera hur lärare i olika situationer måste hantera tid, rum och teknik samt 

hur dessa villkor kan förstås som bidragande formativa krafter i lärararbetet. Det handlar dock 
inte om villkorslös anpassning till tid, rum och teknik. Anpassningen kan visserligen vara 
rutiniserad och förstås utifrån formella och informella regler för hur man bör handla. Då förblir 
den vanligtvis osynlig och det kan vara svårt för utomstående att förstå intentionen bakom 
handlandet. I andra situationer krävs förhandling om hur anpassning skall ske och hur 
meningsskapandet kring situationsanpassningen kan bli tillgängligt för en iakttagare. 
Situationsanpassning antas vara ett gemensamt kännetecken för alla arbeten där man arbetar med 
människor (Lipsky, 1980; Hasenfeld, 1992). Det har visat sig i hög grad gälla även för läraryrket 
(Hargreaves & Fullan, 1992; Aili, Persson & Persson, 2003). Den involverar dessutom nästan 
alltid kommunikation med andra. Denna artikel vill visa hur lärarens arbete är lokalt betingat där 
begränsningar och resurser utgörs bland annat av lärarens hantering av tid, rum och teknik2. 
Analysen av lärararbetet som situationsanpassat görs med fokus på avbrott och 
kommunikationsform. Genom att fokusera på avbrott och kommunikationsformer kan tid, rum 
och teknik beskrivas som formativa krafter i ständig relation till individen och dess handlingar.  

 
Avsikten är sedan att mot denna bakgrund kritiskt kunna diskutera informations- och 

kommunikationsteknikens, IKT´s3 , möjligheter och begränsningar i lärararbetet. Vanligtvis 
framställs IKT som en positiv formativ kraft. Det finns en uttalad tilltro till att informations- och 
kommunikationsteknik skall kunna integreras som ett viktigt pedagogiskt och administrativt 
verktyg. Tekniken skall då bidra till skolutveckling och öka effektiviteten och kvaliteten i 

                                                 

1 Denna artikel är en del av ett samarbete mellan ett projekt om lärares arbetsplanering med fokus på den 
undervisningsfria tiden i skolan, kallat LAP-projektet, och ett projekt om IKT och lärande i lärarutbildningen, kallat 
ILL-projektet. Föreliggande artikel utgör en del av rapporteringen från de båda projekten. LAP-projektet finansieras 
av Vetenskapsrådet (Aili, Brante, Gannerud, Lindgren & Ottosson, 2002) och ILL-projektet finansieras av KK-
stifteslen via LearnIT (www.distans.hkr.se/ILLwebb). Båda projekten drivs av Högskolan Kristianstad. 

2 Även värderingar och ideologier är exempel på resurser som läraren måste hantera i 
situationsanpassningen. I denna artikel har jag dock valt att fokusera på tid, rum och teknik i enlighet med 
projektens inriktningar (Aili m.fl., 2002; www.distans.hkr.se/ILLwebb). 
 

3 I denna artikel används IKT (ICT), informations- och kommunikationsteknik, vilket är ett vedertaget 
begrepp i såväl nationella som internationella sammanhang. Andra förekommande begrepp i dessa sammanhang är 
IT (informationsteknik) och MIKT (media, informations- och kommunikationsteknik). 
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verksamheten. Den politiska retoriken har för att introducera och implementera IKT inom 
utbildningssystemets olika delar, betonat vikten av att skapa likvärdiga förutsättningar, rättvisa 
och demokrati i samhället (t.ex. Prop. 1995/96:125), vilket medfört att regeringen genomfört en 
rad centralt styrda projekt4. Däremot förefaller den offentliga debatten vara sparsam kring vilka 
konsekvenser den digitala utvecklingen får för lärarens undervisningsfria arbete. Det är en debatt 
som förs inom forskningen och som rör IKT´s möjligheter och svårigheter i lärararbetet. I denna 
debatt poängterar Säljö (2002) att modern informations- och kommunikationsteknik inte har 
tagits fram speciellt för pedagogiska ändamål. 

 
Läraren skall utföra ett arbete, vilket kan utföras på olika sätt, ta olika lång tid och ske på 

olika platser med eller utan hjälp av tekniska hjälpmedel. Det empiriska material som ligger till 
grund för artikeln visar att de val läraren gör när det gäller tid, rum och teknik, ensam eller 
tillsammans med andra formar arbetet i viktiga avseenden och skapar villkor som kan såväl 
underlätta som försvåra det arbete som ska utföras.  

 
 

Situationsanpassning. 
Tidigare forskning (Nordänger, 2002; Fullan, 1991 m.fl.) har visat att lärare tenderar att 

ständigt vara interaktionsberedda. En undersökning av Fullan (1991) visar att lärare deltar i ca 
200 000 interaktioner om året, där de flesta av dessa möten är spontana och kräver ögonblicklig 
handling. Ett grundläggande antagande inom teorier som bygger på symbolisk interaktionism är 
att interaktion förutsätter anpassning. Situationsanpassning betraktas i denna artikel som en 
meningsskapande process som är en del av de sociala konstruktionsprocesser vilka bär upp 
skolan som institution. Forskare som utgår ifrån situationsanpassad organisationslära (Steinfield, 
1990), argumenterar för att det som kännetecknar effektiva användare är att de kan matcha sitt 
val av medier mot de krav som en viss kommunikationssituation kräver. Lärares 
situationsanpassning innebär, enligt detta perspektiv, fortlöpande interaktion i vilken arbetet 
kontinuerligt upprätthålls, transformeras och omkonstrueras (Aili, 2002; Fullan, 1992; Lipsky, 
1980 m.fl.). 

 
 

Tid och rum  
I denna artikel betraktas tid och rum som resurser som läraren anpassar sitt arbete till. 

Vissa aktiviteter måste med nödvändighet komma före och andra efter. Arbetsuppgifter som 
genomförs måste påbörjas och avslutas och kan därmed bli föremål för avbrott. Arbete tar med 
nödvändighet tid. En uppgift kan ta kort tid eller lång tid. Men tid är också en resurs som 
konflikter kan uppstå kring och som då måste förhandlas. I resonemang om arbete är det inte 
ovanligt att tid framställs som en bristvara. Tid är knapp endast i förhållande till något annat (jfr. 
Asplund, 1983). Lärares tid kan uppfattas som knapp i relation till vad de vill göra, eller i 
relation till det de måste göra inom en bestämd tid (Aili & Brante 2005). När uttrycket ”att inte 
hinna med” används kan det uppfattas som ett utryck för sådana konflikter där läraren måste 
bestämma sig för vad som är viktigast. Det är sådan knapphet lärare anpassar sig till när deras 
arbete måste ordnas i tiden. Tid betraktas därmed i denna artikel ur ett tidssociologiskt 
perspektiv. Tidshantering och sätt att uppfatta tid i ett samhälle betraktas som inlagrade i sociala 
                                                 

4 Exempelvis Skoldatanätet, Skola i utveckling, ITiS och KK-stiftelsens olika satsningar. 
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konventioner (Sorokin, 1943). Skolan är full av sådana konventioner. De både möjliggör den 
verksamhet som bedrivs och bidrar till att koordinera människornas aktiviteter samtidigt som de 
är föremål för ett ständigt meningsskapande. 

 
Rum har betraktats som en mindre viktig resurs inom 1900-talets vetenskapliga diskurser 

(Lefevbre, 1991; Soya, 1996). Rummets betydelse som meningsskapande resurs bör dock inte 
underskattas. Man kan lätt uppfatta att klassrumsmetaforen ofta får stå som symbol för 
oföränderlighet, medan lärmiljöer är samlingsmetaforer för föränderlighet. En del former av 
arbete kan utföras i princip var som helst, t.ex. analytiskt hanterande av ett problem (om man inte 
är lättstörd). I situationsanpassning till sådant arbete kan rum framstå som en mindre viktig 
resurs. I andra sammanhang har rummet en avgörande betydelse för anpassningen till aktiviteten. 
Arbetet kan framstå som att det måste utföras på bestämda platser, t.ex. i arbetsrummet med den 
utrustning som finns där. Platsen för arbetet utgör dock alltid ett villkor för arbetets utförande 
och därmed en resurs för meningsskapande. Platsen kan underlätta eller försvåra. För lärare som 
arbetar med en krävande förberedelse kan det egna arbetsrummet ge ostördhet och koncentration, 
medan det delade arbetsrummet skapar ständiga avbrott och koncentrationssvårigheter. Alla 
försök att försöka förstå mänskliga aktiviteter måste innebära en medvetenhet om rummets 
betydelse (Sayer, 2000). En fråga som alltid är relevant är därför den roll rummet tillskrivs. 
Däremot är det mycket svårt att skapa några generella påståenden om rummet (ibid.) eftersom 
aktiviteterna som sker, sätten att betrakta dem och platserna i sig kan variera i oändlighet.  

 
Tids- och rumsaspekten måste alltså hela tiden hanteras. Det går inte att utföra några 

aktiviteter utan relevanta tids- och rumsresurser (Hägerstrand, 1953).  
 
 

Teknik 
Teknik i vid bemärkelse är närvarande i all mänsklig verksamhet. Det är ett 

organisationsschema som talar om vem som har ansvar för att uppgifter utförs. Det är Gant-
diagram som organiserar verksamhet i tid. Det är institutionella kategorier som koordinerar 
medlemmar. Det är allt detta i minst lika hög grad som det är bilar, datorer eller gräsklippare. 
Artikelns huvudfokus är modern informations- och kommunikationsteknik, som internet, 
digitalkamera och datorer med alla sina applikationer, som exempelvis bildbehandlingsprogram, 
e-post och ordbehandlingsprogram. Teknik betraktas i huvudsak utifrån två analytiska perspektiv 
när deras institutionella betydelse diskuteras. Några forskare (Johansson, Nissen & Sturesson, 
1998; Riis, 2000 m.fl.) menar att samtalet om informations- och kommunikationsteknik präglas 
av teknikdeterminism. Innebörden av denna är att man kan se tekniken som en autonom kraft 
som när den införs är dömd att förändra de institutioner den berör. Mot teknikdeterminismen kan 
man enligt Chandler (1996) ställa voluntarismen som hävdar att tekniken är helt underordnad 
människan. Teknikdeterminismen i dess hårda form har liten betydelse för artikelns diskussion. 
Två andra synsätt har större betydelse. I det första är tekniken inte neutral. Med utgångspunkt 
från Gibson (1979) menar många av dagens forskare att teknik innebär handlingserbjudanden 
som människor kan ta eller avstå från att ta. Winner (1986) går ett steg längre och menar att 
teknik har politik. Den har egenskaper som gör den lämpad för att stödja vissa typer av social 
ordning, sociala relationer och institutionella strukturer. Grint och Woolgar (1997) vänder på 
detta och menar att man bör studera teknik utifrån de tolkningar som sociala aktörer gör av 
tekniken. I föreliggande analys utnyttjas de senare perspektiven. Tekniken uppfattas inte som en 
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”black box”. Den har tvärtom egenskaper som påverkar lärares situationsanpassning. Samtidigt 
måste man vara vaken för att lärare gör tolkningar av vad tekniken kräver och att dessa 
tolkningar får betydelse för situationsanpassningen.  

 
 

Kommunikationsformer 
På senare tid har begreppet kommunikation blivit alltmer centralt i diskussioner om 

lärande. Lärande är i första hand en social aktivitet som sker när mening skapas i kommunikation 
med andra. Kommunikationsformer kan ses som en form av situationsanpassning. De beskrivs 
ofta ur ett tids-, rums- eller tekniskt perspektiv. De framträder bland annat i diskussioner om 
organisatoriskt lärande, nätbaserat lärande, asynkrona och synkrona kommunikationslösningar, 
lärgemenskaper och lärande i virtuella miljöer. När uttrycket katederundervisning används kan 
man säga att den pekar på att lärare situationsanpassat sitt arbete på ett sätt som är starkt knutet 
till rummet liksom att arbetsorganisationen är starkt knuten till tid när det talas om lärares icke 
lektionsbunda arbete. I den här artikeln används ett sätt att betrakta kommunikationsformer som 
hjälper till att se hur formen i sig kan vara en resurs för situationsanpassning av lärarens arbete. 
Det innebär att artikeln utgår ifrån det meningsskapande perspektivet på kommunikationsformer 
(Säljö, 2004). I denna studie betraktas situationsanpassningen utifrån kommunikationsformernas 
betydelse för hur arbetet organiseras i förhållande till tid, rum och teknik. Kommunikationen kan 
ske ansikte mot ansikte eller medieras via brev, telefon eller internetbaserade 
kommunikationssystem, för att nämna några exempel. Den kan röra en ensam människa som 
kommunicerar med hjälp av sin dator, en människa som talar med en annan eller människor som 
talar med varandra i grupp.  

 
 

Avbrott  
I denna artikel används avbrott som ett analytiskt begrepp för att identifiera situationer 

som är intressanta när man vill studera situationsanpassning. Vid analysarbetet identifierades 
olika skiften i lärarnas5 aktiviteter. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara avbrott, varför först 
rimligheten i att betrakta dem som avbrott fick prövas. För att göra detta måste vi använda oss av 
någon slags bestämning av vad ett avbrott är. Hargreaves (1994) beskriver ett avbrott som när en 
aktivitet ersätts med en annan. Denna definition används även i den här artikeln, samtidigt ställs 
kravet att det finns en tänkt fortsättning av den avbrutna aktiviteten. Ett avbrott kan också 
innebära att arbetet störs utan att man för den skull ersätter det med en annan aktivitet. Arbetet 
formas och omformas på så vis utifrån ständigt pågående avvägningar och läraren fattar en rad 
olika beslut som bildar dennes agerande och hanterande i olika situationer (Hargreaves, 1994; 
Lipsky, 1980; Clark & Peterson, 1986).  

 
I artikeln ses graden av avbrott och störning som arbetsuppgiftsrelaterad. Att avbryta en 

diskussion för att svara i telefonen är ett avbrott där en aktivitet följs av en annan och där man 
dessutom kan bli störd. Att släppa musen för att skriva ner något med en penna på ett papper ses 
här som olika delar av samma aktivitet.  

 
Vad är det lärarna hanterar som avbrott? En del lärare upplever ovan beskrivna 

förändringar som avbrott och andra som ett flöde av aktiviteter (Lipsky, 1980). Mot denna 
bakgrund är det möjligt att de observerade lärarna i denna studie inte själva skulle beskriva 
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förändringen i en aktivitet som ett avbrott. Det är viktigt att inse att det kan finnas en skillnad 
mellan att skriva fram att en aktivitet ersätts av en annan som att detta utgör ett avbrott i arbetet 
och hur samma händelse betraktas av deltagarna. Det är därmed även möjligt att ett avbrott som 
upplevs av läraren inte behandlas som avbrott i denna text. 

 
 

Att studera situationsanpassning – artikelns empiriska material 
Artikelns empiriska material utgörs av nio settings (Cohen & Manion, 1989). Varje 

setting utgörs av observationsprotokoll motsvarande 5-75 minuter av sju lärares 
undervisningsfria arbete. Dessa settings är hämtade från sju heldagsobservationer av lärare skolår 
4-12 5 Settingarna innehåller noggranna beskrivningar av lärarens aktiviteter, interaktioner, tid 
och plats i ett observationsschema (Lofland & Lofland, 1995). Settingarna är valda med 
avseende att ge en viss grad av variation av materialet. Det har skett genom att olika typer av 
situationer tagits med, t.ex. situationer där lärare arbetar ensamma respektive arbetar med 
kolleger, genom att settingarna kommer från lärare i olika skolår, aktiviteterna som pågår 
varierar, aktiviteternas utsträckning i tiden varierar samt platsen för aktiviteterna varierar. 
Avvägningar har också skett för att få situationer där olika tekniska hjälpmedel används samt 
situationer där teknik inte används alls.  

 
Observationsanteckningarna från settingarna har analyserats med syfte att blottlägga 

empiriska mönster utifrån de forskningsfrågor som ställs (Lofland & Lofland, 1995; Silverman, 
1993), d.v.s. utifrån vad det är för aktiviteter som pågår och hur arbetet är organiserat. Strävan 
har varit att fånga variationer i lärarnas tids- rums- och teknikhantering. Till hjälp har använts 
teorier och begrepp från studiens teoretiska referensram (Patton, 1990). I analysen har t.ex. 
lärares påståenden behandlats i termer av teknikens betydelse för situationsanpassningen snarare 
än i termer av handlingserbjudanden.  

 
 I artikeln används två settings som illustrationer, men samtidigt förs resonemang från 

samtliga nio settingar.  
 
Nedan beskrivs de två settings som utgör artikelns huvudillustrationer. Därpå analyseras 

på vilket sätt avbrott och kommunikationsform är formativa krafter i de två settingarna. 
 
 

Setting 1 – Tre lärare ska göra ett prov i matematik. 
Tre lärare, Stina, Ulla och Eva, skall arbeta tillsammans för att konstruera ett prov 

bestående av olika fallbeskrivningar. Provet ska vara klart dagen därpå. Stina säger ”Var ska vi 
sitta?”. Ordväxling uppstår mellan lärarna där det bestäms att de skall sitta i Evas arbetsrum med 
argumentet att där är ”datorn ledig”. Eva delar sitt rum med tre andra kollegor men rummet är 
för tillfället tomt.  

                                                 

5 Observationerna genomfördes hos en lärare i skolår 4, två lärare i skolår 6, två lärare i skolår 7-9 samt två 
lärare i skolår 10-12 på gymnasiet. Vid varje observation följdes en lärares hela arbetsplatsförlagda tid i skolan 
under en arbetsdag (7,5-9h.). Observationerna ingår inom ramen för ett samarbete mellan LAP-projektet (Aili, 
Brante, Gannerud, Lindgren & Ottosson, 2002, och ILL-projektet (www.distans.hkr.se/ILLwebb). 
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Arbetet pågår under ca 40 minuter. Under denna tid blir de avbrutna åtta gånger. 
Avbrotten innebär att Eva lämnar arbetet i gruppen. Hon svarar i telefon, talar med en elev som 
”bara undrar en sak”, talar med en kollega som kommer för att lämna pengar och hon besvarar en 
annan kollega angående när kursen slutar till jul. De hämtar datautskrift i angränsande rum vid 
två tillfällen samt hjälper varandra med kunskaper i ordbehandlingsprogrammet. Det åttonde 
avbrottet uppstår då en kollega till Eva öppnar dörren och sätter sig vid sin arbetsplats för att 
arbeta. Eva undrar: ”Går det bra att vi använder datorn?” Kollegan försäkrar att det går bra och 
ställer samtidigt en fråga: ”Stör jag?” De enas om att de alla kan arbeta vidare. Vid varje avbrott 
tappar lärarna fokus på sitt arbete, vilket syns genom att de får ta om saker igen. De får lägga tid 
på att sätta in Eva i vad som sagts och gjorts medan hon pratat med andra. Avbrotten tycks med 
andra ord innebära att lärarnas koncentration på uppgiften blir lidande.  

 
Under arbetsprocessen diskuterar de möjliga fall, utbyter kunskaper, refererar till tidigare 

erfarenheter, funderar kring syftet med varje fall och ser framför sig de svårigheter eleverna 
kommer att få. Positiv bekräftelse kommer spontant vid olika tillfällen. Det är vid delgivande av 
en ny idé, ”bra – skriv det”, eller vid ny kunskap, ”det visste jag inte – det använder vi!”. Olika 
tankar flätas samman till ett fall som de enas kring.  

 
De tre sitter tätt intill varandra och är fokuserade på texten som växer fram på datorn. 

Ibland upplever de att det är svårt för alla att se texten på skärmen. De löser detta genom att 
trycka ut texten på papper vid två olika tillfällen. Vidare uppstår ett dilemma då ingen av 
gruppmedlemmarna vet hur man ritar ett kors på datorn vilket innebär att de ritar in korset med 
penna då provet är färdigt och utskrivet. Ytterligare ett tekniskt problem uppstår när Ulla inte vet 
hur man ”flyttar ettan”. Eva vet och förklarar, dels med ord och dels genom att konkret visa hur 
man gör.  

 
Redan efter femton minuter uttrycker gruppen för första gången sin otillfredsställelse 

med tiden: ”... provet känns inte bra när man är så pressad..”. Under arbetets sista tio minuter 
sägs vid upprepade tillfällen ”Vi måste snart sluta, vi hinner inte bli färdiga.”. Det tittas på 
klockor, men arbetet fortsätter ändå ännu en stund. De kommenterar annat arbete som väntar och 
som riskerar bli lidande. Det som återstår är betygskriterierna för provet. Gruppen tycks befinna 
sig i ett dilemma. Planeringstiden är slut men arbetsuppgiften är inte slutförd och provet ska 
lämnas ut till eleverna nästa dag. Till slut säger Eva som en lösning: ”Jag gör det hemma i lugn 
och ro och så har vi det till imorgon…. Jag mailar det ”. Eva erbjuder sig att fortsätta arbetet 
hemma dels för att få möjligheten att arbeta ostört och dels för att få arbetet slutfört eftersom den 
gemensamma planeringstiden inte räcker till. De bestämmer en tid för återsamling dagen därpå 
och skiljs åt i all hast.  

 
 

Avbrott 
Att det under dessa lärares arbete ofta förekommer olika former av avbrott synes vara 

tydligt utifrån den beskrivna settingen. Lärararbetet synes även innehålla en mängd 
situationsanpassade aktiviteter där läraren ständigt gör nya avvägningar beroende av situation. 
Genom att fokusera på avbrott vill jag här beskriva tid, rum och teknik som formativa krafter i 
lärarens situationsanpassade arbete.  
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Ett avbrott sker då telefonen ringer och Eva svarar, antagligen för att det är i hennes 
arbetsrum de sitter. Det är någon som söker rektorn. Rektorn har flyttat och sitter på en annan 
skolenhet. Eva lämnar det nya telefonnumret. Vad möjliggör detta avbrott? Flera förhållanden 
gör avbrottet möjligt. För det första att de sitter i ett rum med telefon och för det andra att Eva 
väljer att svara, kanske för att det är hennes arbetsrum, vilket gör att hon har ett ansvar att svara. 
Telefonen kan ringa när som helst under tiden som arbetet pågår. Samtalet Eva för i telefonen tar 
en minut, men orsakar ett par minuters tidsförlust, då det tar tid för henne att lyssna in sig och 
återkoppla till det pågående arbetet. Telefonen ger inga upplysningar om vem det är som ringer. 
Hon måste svara för att få reda på vem det är och om det är hennes ansvar att hantera 
telefonsamtalet. Hon kan inte heller vänta för länge med att svara, då hon riskerar att den som 
ringer lägger på.  
Tid, rum och teknik formar Evas möjligheter till situationsanpassning på ett uppenbart sätt. 

 
Ytterligare tre avbrott sker då en elev och två kollegor söker Eva på hennes arbetsrum. 

Lärarna valde att genomföra det kollektiva arbetet på Evas arbetsrum eftersom det där finns 
tillgång till dator. Genom glasrutan i dörren kan de tre besökarna lätt se att Eva är på plats. 
Glasrutan gör att lärarnas arbete i rummet alltid är offentligt. Besökarna stiger på och uträttar sitt 
ärende. Då arbetsrummet är en plats där andra kan söka efter lärare som har det som sin 
arbetsplats riskerar den gruppmedlem vars arbetsrum de befinner sig i att bli uppsökt av andra. 
När som helst under arbetsdagen kan elever, kollegor eller andra personer söka läraren på 
arbetsrummet. Läraren besvarar besökarnas önskemål kanske just för att det är hennes arbetsrum 
och på så vis känner ansvar att vara tillgänglig. 

 
De två övriga avbrotten består i att läraren måste gå till angränsande rum för att hämta 

datorutskrift. Eftersom det finns ett avstånd mellan dator och skrivare tar varje avbrott ett par 
minuter. Läraren som går för att hämta utskriften måste dels ta sig till angränsande rum där 
skrivaren står och dels åter sätta sig in i det arbete som fortskridit under transporttiden. 

 
Lärarna har valt att konstruera provet tillsammans. De diskuterar innehåll och 

tillvägagångssätt. Ett sjunde avbrott uppstår då läraren vid tangentbordet önskar kollegornas 
hjälp för att ”rita in ett kors”. De försöker lösa dilemmat genom ”trial and error” men misslyckas. 
Tre minuter senare enas de om att rita in korset för hand på det färdiga provet varpå de går vidare 
i sitt arbete. Lärarnas grad av förtrogenhet med tekniken visar sig möjliggöra avbrott i lärarnas 
arbete.  

 
Ytterligare ett avbrott sker då en arbetsrumskollega anländer. Eva utbyter flera fraser med 

kollegan, dels för att ta reda på om det går bra att de använder arbetsrummets enda dator och dels 
för att försäkra sig att de inte stör. Evas ansvarskänsla gentemot sin arbetsrumskollega innebär 
ytterligare ett par minuters tidsförlust för Eva i hennes arbete. Förutom att tillgången till en dator 
på tre arbetsrumskollegor såväl som datorns placering i ett gemensamt arbetsrum möjliggör 
avbrott, möjliggör även valet av tidpunkt avbrott i lärarnas arbete. Lärarnas val att konstruera 
provet under lunchtid görs kanske utifrån ett arbetstidsdilemma där lärarna har olika arbetstider 
med undervisning, möten etc. och vid just detta tillfälle har de funnit ett gemensamt tillfälle att 
träffas. Lunchtid är samtidigt en tidpunkt då rumskollegorna med stor sannolikhet använder sitt 
arbetsrum. Evas möjligheter till situationsanpassning formas tydligt av de villkor som tid, rum 
och teknik utgör. 
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I settingens senare del avbryter lärarna arbetet utan att ha slutfört uppgiften varvid Eva 
erbjuder sig att fullfölja arbetet med provkonstruktionen hemma ”i lugn och ro” och sedan skicka 
resultatet till kollegorna via e-post. Tidspressen skapar på så vis en förflyttning av fokus från 
uppgiften till behovet av att planera hur provkonstruktionen skall kunna slutföras, vilket kan ses 
som ett avbrott. I situationen framkommer en önskan från lärarna om att få arbeta ostört men de 
rumsliga villkoren i lärarens sociala praktik innebär en samvaro med andra, vilket ofta leder till 
avbrott i lärarens arbete. Intressant är att grad av ostördhet inte diskuterades vid valet av plats, 
men togs upp som ett argument för att slutföra delar av arbetet hemma. För läraren förefaller det 
vara önskvärt att få arbeta utan att bli störd och att möjligheten att arbeta i hemmet kan skapa den 
önskvärda ostördheten.  

 
Lärares arbetstidsreglering tillåter en viss tidsmässig flexibilitet vilket i sin tur möjliggör 

den ovan beskrivna valfrihet när i tid läraren utför vissa delar av arbete. Möjligheten till 
tidsmässig flexibilitet kan i detta fall ses som en tillgång i strävan att undvika avbrott i arbetet. 
Ovanstående exempel visar dessutom att tillgång till informationsteknik i hemmet kan 
överbrygga avbrott. Lärarens hantering av de villkor som tid, rum och teknik utgör, såväl på 
arbetsplatsen som i hemmet, formar lärares situationsanpassning.  

 
De avbrott som sker påverkar dels hela gruppen och dels Eva, som är den person som 

efterfrågas av andra vid fem av de åtta avbrotten. Eva visar inga tecken på irritation över att bli 
avbruten i sitt arbete utan det tycks vara en självklarhet för henne att ständigt vara tillgänglig. 
Det framstår som självklart i miljön att det är så här det skall gå till. De fem avbrotten innebär i 
detta fall att Eva missar ca 8 minuter av planeringsarbetet. Dessutom får de två andra lägga några 
minuter för att sätta in Eva i sådant hon missat och några minuter för att komma igång igen. Vid 
dessa avbrott förefaller det ske en situationsanpassning av arbetet då läraren arbetar med flera 
saker samtidigt. I försök att hantera detta går hon in och ut ur det gemensamma arbetet med 
provkonstruktionen. För Evas del innebär det att 25 procent av den avsatta arbetstiden för 
arbetsuppgiften ägnats åt annat arbete. De övriga tre avbrotten formas av de villkor som tekniken 
utgör. Lärarna ägnar ytterligare 12 procent av den avsatta tiden för att hämta utskrifter samt för 
att utveckla brister i teknisk kompetens vid hantering av ordbehandlingsprogrammet. Utifrån ett 
fokus på avbrott ägnar Eva sammantaget 37 procent av den avsatta arbetstiden åt 
situationsanpassning med hantering av de villkor som tid, rum och teknik innebär. 

 
 

Kommunikationsform  
Nedan beskrivs de kommunikationsformer som förekommer under settingen i relation till 

rum, tid och teknik.  
 
De tre lärarna kommunicerar dels ansikte mot ansikte och dels via datorn som de sitter 

framför. Eva kommunicerar dessutom i telefon vid ett av avbrotten. Att kommunicera ansikte 
mot ansikte möjliggörs av att de befinner sig bredvid varandra i samma rum. Användandet av 
datorn innebär t.ex. att någon skriver något som de andra sedan läser. 

 
Provuppgifterna och provtexten resoneras och förhandlas fram. Kvaliteten och 

effektiviteten i kommunikationen lärarna emellan är till stor del avgörande för att de ska klara 
arbetsuppgiften inom avsatt tid (40 minuter). Det är mycket möjligt att här sker avvägningar i 



 Den dagliga situationsanpassningen 11 

form av kompromisser eller att man håller inne med förslag eller tankar för att spara tid. Det är 
dock inget som kunde iakttas under observationerna. Inte förrän mot slutet började tiden 
diskuteras explicit. 

 
Det finns också en absolut deadline närvarande. Provet de gör ska lämnas ut till eleverna 

morgonen därpå. Lärarna är dock inte färdiga med uppgiften trots att tiden ”är slut”. Hur 
hanteras då den uppkomna tidsbristen? I ett första steg börjar de prata om situationen: ”Vi måste 
snart sluta, vi hinner inte bli färdiga!” säger en lärare men arbetet fortsätter. Till slut erbjuder sig 
Eva att göra klart provet ensam, hemma i sin bostad.  
Tid formar på så vis lärarens möjligheter att organisera arbetet och begränsar alternativt 
möjliggör användandet av olika kommunikationsformer. 

 
Det finns inget i denna arbetsuppgift som styr valet av kommunikationsform och inte 

heller var arbetet skall utföras. Det kan i princip utföras var som helst. Det finns dessutom inget 
tvång att lärarna ska utföra provet tillsammans. Lärarna väljer kommunikationsform, arbetsform, 
arbetsplats och arbetsredskap. Platsen bestäms utifrån tillgång till dator vilken finns i ett av 
lärarnas gemensamma arbetsrum. Datorn används både som ett skrivredskap och som en 
kommunikationsform då de t.ex. läser och kommenterar det som skrivs. Valet av 
kommunikationsform, via ansikte-mot-ansikte och via datorn, skapar vissa förutsättningar för 
lärararbetet. Att de skapar provet tillsammans möjliggör ett erfarenhets- och kunskapsutbyte; 
dels om provets innehåll och dels om hur man hanterar ordbehandlingsprogrammet, vilket kan 
ses som ett situerat lärande. Lärandet är inte målet med denna informella interaktion utan en 
viktig biprodukt.  

 
Valet av kommunikationsform ansikte-mot-ansikte och via dator skapar dessutom vissa 

förutsättningar för balansen i utförandet. De tre lärarna placerar sig runt datorn. En av dem håller 
i musen, skriver på datorn och lär sig hantera ordbehandlingsprogrammet bättre med hjälp från 
kollegorna. Dessa sitter på var sin stol vid sidan om och delger sina tankar kring innehåll och 
utformning av provet. Arbetet fortsätter trots att en av lärarna ägnar 25 procent av tiden åt annat 
arbete. Alexandersson (2002) och Ljung-Djärf (2004) menar att samvaron runt datorn 
karaktäriseras som en ojämn balans mer än som ett effektivt och konstruktivt samarbete. En 
förklaring är datorns konstruktion med en mus och ett tangentbord. Samma ojämna balans skulle 
kunna uppstå vid användandet av papper och penna. Intressant är att fundera på hur man hanterar 
de villkor tekniken utgör.  

 
Lärarna i denna setting väljer plats, de väljer redskap och de väljer dessutom att utföra 

arbetet tillsammans i grupp. De väljer kommunikationsform. Dessa val går att omprioritera vilket 
också görs. I arbetet finns ett inbyggt tvång att göra en rad avvägningar, t.ex. hur många frågor 
ska provet innehålla, vilka frågor ska ingå, hur de ska utformas etc. Dessa avvägningar går i 
princip ut på att utföra ett individuellt arbete, men också, som nu sker, som ett kollektivt arbete. 
När lärarna successivt fattar beslut om hur de ska arbeta, var och under vilken tid så uppstår nya 
formativa krafter. Den kollektiva arbetsformen möjliggör dialog, att arbetet kan fortsätta trots att 
en person lämnar gruppen vid ett antal tillfällen, att arbetet kan genomföras med tekniska 
lösningar som inte varje individ behärskar. Arbetsuppgiften kan sägas ha ett ursprung som ger 
vissa möjligheter och handlingsutrymmen som lärarna använder för att fatta en rad beslut och 
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göra en rad avvägningar. Dessa beslut och avvägningar får i sin tur konsekvenser som nya 
formativa k 

 
 
Setting 2 – En lärare ”ska bara” göra en snabb intervju till skolans hemsida. 
Birgitta arbetar på en gymnasieskola. I klassrummet pågår en skapande verksamhet där 

eleverna individuellt eller i små grupper arbetar med olika projekt. Under lektionen kommer en 
före detta elev på spontant besök. De hälsar glatt på varandra och utbyter några initiala fraser. 
Den unge mannen berättar att han precis kommit hem från en FN-tjänst i Kosovo. När han 
berättar om sina erfarenheter som FN-soldat ser Birgitta möjligheten att använda mannens 
erfarenheter som ett inslag till skolans hemsida. Birgitta förklarar för honom att hon ingår i en 
grupp vars ansvarsområde är att uppdatera och utveckla hemsidan. De söker just nu före detta 
elever som kan beskriva och ge konkreta exempel på vilken nytta elever kan ha av 
gymnasieprogrammet i framtiden. Birgitta undrar därför om hon får ställa några frågor till 
honom, vilket hon får fast tiden är knapp. Han förklarar att han ska åka vidare inom en timme. 
”Ja, men det fixar vi snabbt” säger Birgitta. På stående fot tar hon beslutet att avvika från 
lektionen. Hon informerar eleverna: ”Jag ska bara gå till matsalen och göra en intervju till 
hemsidan. Är det något så vet ni var jag är.”  

 
Birgitta börjar intervjun med att ta en digital bild av den unge mannen ute på gräsmattan. 

Innan de går till matsalen för att genomföra intervjun lämnar hon tillbaka kameran på 
arbetsrummet. Intervjun dokumenteras på papper för att senare under dagen skrivas in på datorn. 
De avslutar intervjun och Birgitta går för att föra över bilden från diskett till dator i datasalen, 
men datorn startar inte. Tillsammans med en elev gör de ett försök att få igång datorn men 
konstaterar slutligen att den är ”sönder”. De går till datorn i lärarens arbetsrum. Datorn fungerar 
men trots det får de inte upp någon bild. De går tillbaka till datasalen och gör ytterligare ett 
försök på en tredje dator. Det visar sig att det inte finns någon bild på disketten. Birgitta hämtar 
åter kameran i arbetsrummet. Samtidigt berättar hon problematiken med bilddokumentationen 
för sin kollega och ber om hjälp. ”Försök igen” blir rådet varpå Birgitta tar hjälp av en elev som 
visar hur kameran fungerar. Hon letar upp den unge mannen, går ut på gården och tar en ny bild 
med lyckat resultat. Trots att det nu finns en bild på disketten fortsätter problematiken då hon ska 
överföra bildinformation till ansvarig lärare för hemsidan. ”Det funkar inte” säger Birgitta och 
lutar sig uppgivet tillbaka i stolen. Hon har sparat bildfilen men kan inte öppna den igen. Hon 
gör flera försök vid olika datorer innan hon kommer fram till att bildfilen måste sparas i ett annat 
format. Slutligen fungerar det att spara, öppna och skicka bilden till kollegorna. Det har gått 1 
timme och 15 minuter av lärarens arbetstid från det att första bilden togs till det att bilden sparas 
på datorn. Ännu är inte intervjun renskriven på datorn.  

 
För att lösa de ovanstående tekniska problemen förflyttar läraren sig mellan arbetsrum, 

klassrum och skolgård 12 gånger. Under dessa förflyttningar avbryts eller avbryter läraren 
arbetsuppgiften vid flera tillfällen. Flera elever frågar var de kan finna material för att fullfölja 
sitt arbete i klassrummet. En elev meddelar att hon åker hem eftersom hon inte mår bra och en 
annan undrar om salen är tillgänglig. Läraren pratar elevärende med en kollega och andra 
kollegor småpratar med läraren – allt medan läraren förflyttar sig för att utföra sin arbetsuppgift.  
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Samtidigt som Birgitta försöker öppna bildfilen på sin arbetsdator går hon in på skolans 
interna nätverk för att skriva och meddela arbetsgruppen om det nya bidraget till hemsidan. 
Innan hon går vidare i sina försök med att lösa bildfilsproblematiken passar hon på att läsa fyra 
e-post.  

 
 

Avbrott 
I följande avsnitt betraktas de ovan beskrivna avbrotten och analyseras i relation till tid, 

rum och teknik.  
 
I denna setting utgörs arbetet dels av att läraren har lektion och dels av att läraren gör en 

artikel till skolans hemsida som bl.a. skall vända sig till blivande gymnasieelever. Att ha en 
lektion i bild är ett arbete som vid observationstillfället innebär att läraren dels ska finnas till 
hands för att diskutera och handleda elever, dels ska serva med material. Sett ur ett 
elevperspektiv är arbetet fastlåst i tid och rum. Lektionen har en början och ett slut, varefter 
andra lektioner tar vid. Eleverna är i hög grad självgående. Arbetets karaktär ställer krav på att 
läraren är nåbar. Elever skall kunna fråga om råd eller be henne hämta material från förråd etc. 
Att vara nåbar innebär att läraren kan befinna sig i andra rum, men att eleverna vet var hon är så 
att de kan hämta henne. Ur ett lärarperspektiv möjliggör arbetets innehåll för läraren avbryta sin 
undervisning och prata med besökaren som kommer på spontant besök. 

 
Den andra arbetsuppgiften, att göra en artikel till nättidningen, måste förstås som ett 

arbete som i en del avseenden blir till i stunden, men som i en bemärkelse också fanns redan 
innan, i form av att läraren fått ett uppdrag, ett ansvar, för hemsidan. Hon har att se till att den 
fylls med relevant innehåll. Under denna lektion visar sig en möjlighet till att skapa ett sådant 
relevant innehåll. En f.d. elev dyker upp och uppfattas av läraren erbjuda en möjlighet till en 
intressant artikel. Besöket leder i sin tur till att läraren omprioriterar sina arbetsuppgifter. 
Innehållet i pågående lektion möjliggör för läraren att avvika från undervisningen och förflytta 
sig till annan plats på skolan under förutsättning att eleverna vet att och var hon är tillgänglig. 
”Ska bara” används av läraren för att synliggöra detta skifte av aktivitet. Lärarens avbrott från 
lektionen hindrar inte eleverna att fullfölja sitt arbete och läraren kan ägna sig åt det spontant 
uppkomna intervjutillfället. 

 
Vilka villkor ställer tiden på lärarens sätt att hantera situationen? Att skapa innehåll till 

hemsidan kan ses som en arbetsuppgift som ligger ”på vänt”, men när i tiden arbetet skall utföras 
är inte låst på annat sätt än genom den delvis flexibla deadline som finns. Det är först i det 
ögonblick som läraren bestämmer sig för att utföra arbetet med artikeln som tvingande krafter 
sätts in. Tvånget att hantera en rad avvägningar och fatta beslut, som exempelvis vilken tid 
arbetet ska få ta. Successivt måste hon anpassa tidsåtgången, ställa frågor i relation till hur den 
intervjuade svarar, avsluta när hon bedömer sig fått tillräckligt med material, d.v.s. läraren måste 
samtidigt hålla reda på tiden och på det artikelinnehåll hon får.  

 
Att genomförandet av intervjun sker dagtid, på lärarens undervisningstid såväl som på 

dennes undervisningsfria tid, möjliggör flera avbrott. Läraren avbryts av att elever söker hjälp 
och information i samband med den pågående undervisningen, spontana möten sker med elever 
såväl som med kollegor under det att läraren förflyttar sig mellan lokaler m.m. Valet av tidpunkt 
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möjliggör och resulterar i olika avbrott. Dels beroende av att läraren utför två uppgifter 
samtidigt, undervisning där läraren är tillgänglig i annan lokal och inhämtande av material till 
hemsidan, och dels beroende av att elever såväl som lärare befinner sig i ständig rörelse under 
lunchtid. Utifrån ovanstående beskrivningar är tid en formativ kraft i lärares situationsanpassade 
arbete. 

 
Vilka rumsliga villkor hanterar läraren i denna setting? Hon måste fatta ett beslut 

angående var arbetet ska utföras och väljer då att gå ut på gräsmattan. I nästa steg behöver hon 
en dator och förflyttar sig mellan datorer i olika rum på jakt efter en som fungerar. Settingen 
visar att 25 procent av lärarens tiden går åt till förflyttningar mellan olika rum, t.ex. klassrum, 
arbetsrum och gräsmatta, eftersom läraren måste ta ställning till var arbetet ska utföras samt ta 
hänsyn till olika redskaps placering, hur arbetet fortlöper etc. Förflyttningarna mellan olika rum 
tar tid och möjliggör avbrott i arbetet, då flera oförutsedda möten uppstår med förbipasserande 
elever och lärare.  

 
Vilka villkor utgör slutligen tekniken? Arbetets innehåll kräver användning av den 

moderna informations- och kommunikationstekniken för att hantera informationen vid skapandet 
av hemsidan. Det är naturligt att läraren använder sig av digitalkamera och dator, samt att hon är 
förtrogen med denna teknik. Tekniken medför dock vissa problem som läraren inte räknat med. 
För det första fungerar inte tekniken vilket visar sig genom att datorn inte startar, den är 
”sönder”. För det andra är läraren inte tillräckligt förtrogen med tekniken. Hon vet inte riktigt hur 
digitalkameran fungerar eller vilket filformat som är lämpligt för bearbetning av bilder. Under 
arbetet måste läraren ständigt göra avvägningar, prioritera och omprioritera. T.ex. står läraren 
inför olika val, såsom att avbryta, ta hjälp eller försöka lösa problemen själv, när tekniken inte 
fungerar. Dessa faktorer tenderar att skapa avbrott i lärarens arbete då hon tar sig an de 
uppkomna dilemmana.  

 
Det inbyggda kravet på modern teknikanvändning under denna setting medför att läraren 

är beroende av en fungerande teknik, vilket tvingar henne söka upp andra datorer och lägga ned 
mera tid än vad hon först bedömt som nödvändigt. Den situationsanpassade aktiviteten tvingar 
läraren att på olika sätt hantera de villkor som tekniken utgör.  

 
Om hela den analyserade sekvensen betraktas framträder tid, rum och teknik som något 

där lärarens förståelse av situationen tvingar henne att hantera flera saker samtidigt. Dels måste 
hon hantera såväl tvingande krafter som göra val och fatta beslut själv. Dels måste hon bedöma 
användandet av teknik i relation till tid och hon måste också infoga andras handlingar och krav 
på situationen, t.ex. den f.d. elevens sätt att svara på frågor, hur långa svar elever ger (med den 
tidsåtgång det innebär), den f.d. elevens begränsade möjligheter att stanna etc. Settingen visar att 
om tiden är begränsad och om arbetets innehåll tillåter kan läraren vara beredd att inte vara 
fysiskt närvarande eller att dra ner på undervisningen, den mer traditionella läraruppgiften. 
Lärarens hantering av tid, rum och teknik möjliggör avbrott och formar det situationsanpassade 
arbetet. 
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Kommunikationsform  
I följande avsnitt betraktas de kommunikationsformer som förekommer under settingen i 

relation till rum, tid och teknik  
 
Läraren kommunicerar till stor del ansikte-mot-ansikte men också via digital teknik, 

exempelvis då hon skickar e-post till sin kollega. Under settingen förekommer en mängd 
oförutsedda interaktioner, ansikte-mot-ansikte med elever, kollegor och andra personer. Då en 
före detta elev gör ett spontant besök under lektionstid ser läraren möjligheten att utföra en 
arbetsuppgift som ligger på vänt, nämligen att inhämta material till skolans hemsida. Den före 
detta eleven kan bara stanna en kort stund och mot bakgrund av denna deadline beslutar läraren 
sig för att avvika från pågående lektion för att istället intervjua personen. Kommunikationen 
mellan läraren och intervjupersonen är avgörande för genomförandet av arbetsuppgiften. Läraren 
missbedömer arbetets tidsåtgång vilket innebär att läraren ställs inför nya prioriteringar. Trots 
olika tekniska och handhavandeproblem väljer läraren att fortsätta arbetet med hemsidan till dess 
att hon har ett fungerande underlag för såväl text som bild, vilket innebär att pågående lektion 
avslutas och nästa lektion påbörjas utan lärare. Allt eftersom läraren hanterar de villkor som tid, 
rum och teknik utgör formas en kontinuerlig anpassning till rådande arbetssituation. 

 
Läraren införskaffar information till skolans hemsida genom att intervjua den före detta 

eleven samtidigt som de äter lunch i matsalen. Läraren ställer frågor, lyssnar och dokumenterar 
svaren på ett papper vilket vid ett senare tillfälle skrivs in på dator. Avsaknaden av exempelvis 
en bärbar dator begränsar lärarens valmöjlighet av kommunikationsform. I denna och många 
liknande situationer används datorn vid redigering som ett verktyg för att färdigställa en snygg 
slutprodukt. Med andra ord utför läraren samma arbete vid två tillfällen, ett dubbelarbete, vilket 
får konsekvenser för lärarens arbetstid. Valet av plats samt tillgången till och placeringen av 
olika redskap bestämmer kommunikationsformen vilket tenderar till att läraren gör delar av 
arbetet två gånger.  

 
Som tidigare nämnts beskriver settingen kommunikation såväl ansikte-mot-ansikte som 

via informations och kommunikationsteknik. Läraren kommunicerar med en kollega via e-post. 
Hon ämnar skicka en bildfil men ”det funkar inte”. Slutligen kommer hon fram till att bildfilen 
måste sparas i ett annat format. Trots att det tar tid att lära sig olika bildformat och trots avbrott 
av teknisk karaktär väljer hon att lösa problemen med hjälp av kollegor och elever samt fullföljer 
kommunikationen via e-post med kollegan. Läraren lär sig hantera olika bildfilsformat vilket å 
ena sidan förlänger arbetets tidslängd. Å andra sidan kan den nyvunna kunskapen bespara tid 
framöver. Kommunikationen med andra utvecklar på så vis lärarens kunskap inom den moderna 
tekniken, vilket kan ses som ett situerat lärande för läraren. 

 
Oavsett kommunikationsform, ansikte-mot-ansikte eller IKT, uppkommer tillfällen då 

läraren utför två aktiviteter samtidigt, t.ex. läser läraren e-post samtidigt som hon försöker lägga 
in bilden på dator. Ytterligare ett exempel är de små ”konferenser” som sker med 
förbipasserande elever på väg till och från gräsmattan där bilden på den före detta eleven ska tas, 
samtidigt som läraren intresserat lyssnar på dennes berättelse. Det genomgående verkar vara att 
de villkor som tid, rum och teknik utgör möjliggör en slags samtidighet. Två saker kan utföras 
samtidigt eller två diskussioner kan pågå samtidigt. Episoden illustrerar den form av komplexitet 
som lärararbete kan innebära. 
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Situationsanpassningens illusioner 
Två settings, två olika arbetssituationer med olika förutsättningar och olika 

kommunikationsformer. Olika, men också lika i det att lärarna i de båda settingarna kontinuerligt 
hanterar tid, rum och teknik. Det centrala i det empiriska materialet är att tid, rum och teknik är 
formativa krafter som på olika sätt fungerar som resurser vid situationsanpassning. Det har också 
visat sig att avbrott är skeden i arbetet där kravet på situationsanpassning framträder tydligt. I 
följande avsnitt visas hur analysen genomförts via de två tidigare beskrivna settingarna. 
Härutöver diskuteras också resultat från samma typ av analys av de övriga sju settingarna för att 
synliggöra det gemensamma och det unika i lärares sätt att hantera de villkor som tid, rum och 
teknik utgör. Vid en närmare analys av föregående beskrivningar framträder flera gemensamma 
mönster med vilka man kan förstå lärarens situationsanpassade arbete. I analysen framträder 
situationsanpassning som något karaktäristiskt för läraryrket och att arbetet till delar utförs 
genom situationsanpassning.  

 
Sammanfattningsvis framstår tid generellt som något värdefullt och samtidigt ständigt 

otillräcklig – och därmed något som är viktigt att organisera för att kunna nyttja på 
kvalitetsmässigt bästa och mest effektiva sätt. Den undervisningsfria tiden uppfattas som en 
värdefull tid där lärarna måste ägna sig åt pågående arbetsuppgift samtidigt som det ständigt 
finns andra uppgifter som står på vänt. Intressant är att tid i andra settingen är en variabel som 
läraren hanterar ganska fritt. Trots skillnaden i hantering av tid fordras det en kompetens av 
lärarna att kunna läsa av en situation, överväga dess konsekvenser och fatta snabba beslut för att 
hantera denna helhetsbild. Läraren har ansvar för att bedöma vilken eller vilka arbetsuppgifter 
som ska göras och när. Tidsfaktorn visar sig vara avgörande. Viss information och 
kommunikation kräver omedelbar handling och lärarna måste situationsanpassa sitt arbete. 
Dessutom tycks sammanhängande tid utan avbrott vara önskvärd för att öka kvaliteten på 
lärararbetets innehåll såväl som dess effektivitet.  

 
I observationsmaterialet framkommer det att ingen speciell tid har avsatts för 

informationshantering via IKT. Arbetet tycks utföras osystematiskt och oregelbundet. Lärarna 
”ska bara snabbt kolla”, eller så inser de vid dagens slut att de inte hunnit med. Hindret kan även 
bestå av att den gemensamma datorn är upptagen och de inte anser sig ha tid att vänta. Oklara 
ramar för hur infrastrukturen bör fungera innebär att lärarna själva är tvungna att finna strukturer 
för hanteringen av IKT. 

 
I båda settingarna utförs arbetet huvudsakligen under dagtid på vardagar. Detta innebär 

emellertid inte att lärarens arbetstid inordnar sig till ett traditionellt ”åtta till fem-arbete”. Istället 
visar de nio settingarna att lärare arbetar såväl kvällar som helger. De i tid och rum flexibla 
arbetsmönstret som framträder tycks dels handla om yttre ramar för arbetet, t.ex. i form av 
”deadlines” som skapar tillfälliga anhopningar av arbete. Dels tycks det handla om att arbetet är 
närvarande i tanken, exempelvis arbete som ligger på vänt och borde göras. Det finns en 
flexibilitet i såväl tid som rum.  

 
Vad gäller lärarnas rumsliga hantering är likheten mellan settingarna att de i stor 

utsträckning utför arbetet på arbetsplatsen under dagtid. Skillnaden handlar om valet att använda 
modern informations- och kommunikationsteknik i hemmet och därmed nyttja de möjligheter 
tekniken och arbetet erbjuder att arbeta hemifrån på annan tid. Settingarna visar att tillgången till 
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den moderna tekniken i hemmet ger lärarna vissa möjligheter att fullfölja arbetet oberoende av 
tid och plats, samtidigt som man bibehåller kommunikationsmöjligheten med andra. 

 
Den moderna informationstekniken är en faktor som både möjliggör lärararbete och 

ställer lärare inför olika dilemman. Dels kan tillgång till adekvat teknisk utrustning saknas. Dels 
kan det röra sig om tekniska problem och/eller svårigheter med handhavande av tekniken. 
Materialet visar att den moderna digitala tekniken i kombination med stor flexibilitet i 
arbetsuppgiftens utformning samt lärarens förtrogenhet inom området medför vissa svårigheter – 
det tar tid att åtgärda tekniska problem och bristfällig förtrogenhet med datorn. Det framkommer 
tydligt att lärarna i dessa situationer hanterar tid som en flexibel resurs. Det som inte görs i 
arbetsrummet gör läraren hemma i första settingen och när tekniken inte fungerar tar sig läraren 
den tid som behövs för att fortsätt arbetet i andra settingen. Dessutom använder lärarna i båda 
settingarna en del av sin arbetstid till att oplanerat ”fortbilda” sig inom hantering av den moderna 
informationstekniken. Detta kan i sin tur medföra omprioriteringar av arbetsplaner och 
arbetsuppgifter. Ibland innebär detta att läraren skjuter pågående arbete framför sig och ibland att 
det pågående arbetet avbryts och inte fullföljs.  

 
Som tidigare nämnts hanteras ett kontinuerligt flöde av information och kommunikation 

via IKT, papper samt ansikte mot ansikte under en för läraren vanlig arbetsdag. De nio 
settingarna visar att vissa delar av arbetet är fastlagda och långsiktligt planerade medan annat är 
oförutsägbart. Rutinmässig information som dagordning inför konferenser samt fasta hållpunkter 
för verksamheten, exempelvis lektioner, förefaller kunna planeras i förväg, medan mycket av det 
interna kommunikationsflödet är oförutsägbart, t.ex. elevers frågor kring var de ska vara, 
kollegors dilemman eller oväntade möten. De nio settingarna visar att det oförutsägbara 
informations- och kommunikationsflödet huvudsakligen sker ansikte mot ansikte och det tycks 
ofta ske med kort framförhållning i tid. ”Ska bara” uttrycks i flera sammanhang då läraren på 
stående fot ingår i ett informations- och kommunikationsutbyte på väg till eller från en aktivitet. 
Det empiriska materialet visar att den oförutsägbara informationen ofta medför avbrott i någon 
form för läraren i sitt arbete. Avbrott kan dels innebära att läraren tvingas avbryta sin pågående 
aktivitet för att vid ett senare tillfälle återuppta den och dels medföra att delar av arbetet inte alls 
blir gjort. 

 
Oavsett om det interna kommunikationsflödet är bestämt i förväg eller sker oförutsägbart 

och oavsett kommunikationsform visar det sig möjligt att avbryta lärarens pågående aktivitet. 
Dock finns det en skillnad vad gäller kommunikation ansikte mot ansikte kontra kommunikation 
via IKT och papper. Å ena sidan kräver kommunikationsflödet via personliga möten, antingen de 
är planerade i förväg eller spontant uppkomna, en fysisk kontakt. Detta visar sig innebära fler 
spontana avbrott med utbyte av annan information än den pågående aktiviteten. Å andra sidan 
kräver kommunikation via IKT och papper ingen fysisk kontakt, vilket i sig innebär en möjlighet 
att få tid att arbeta ostört. Dock visar de nio settingarna att även här går det att avbryta aktiviteten 
beroende på yttre betingelser som exempelvis tillgång av teknisk utrustning och dess placering.  

 
Lärarens sätt att hantera de rumsliga villkoren formar på olika sätt en 

situationsanpassning. Redskapens placering resulterar i en mängd förflyttningar mellan olika 
lokaler, ibland ganska långt, vilket enligt observationerna alltid sker i kombination med någon 
form av interaktion. Möjligheten eller risken att nya möten uppstår är oundviklig eftersom elever 
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såväl som lärare befinner sig i ständig rörelse i skolans verksamhet. Lärarnas interaktion 
möjliggör på så vis diskussioner och utbyte kring en rad olika dilemman. Följande exempel från 
en av de nio settingarna beskriver två lärare som möts under en förflyttning där ett dilemma 
uppkommer. Kollegan berättar för läraren om omöjligheten att genomföra sin undervisning i 
datasalen med 31 elever och sex datorer. ”- Inte ens stolarna räcker!”, säger kollegan förtvivlat. 
Läraren involverar sig i kollegans dilemma och framför dennes problematik vid ytterligare tre 
tillfällen med olika personer. Materialet visar här på en oklarhet om vad som egentligen ingår i 
lärarens arbete vilket medför att läraren involverar sig i kollegans dilemma. Interaktionen har 
inte en tydlig riktning eller ett tydligt mål, vilket möjliggör en konstant beredskap för läraren att 
interagera. Avbrott uppstår och lärarens arbete påverkas. 

 
Observationerna visar tydligt att det är självklart i läraryrket att en lärare skall vara 

tillgänglig för andra under den undervisningsfria delen av arbetet oavsett om läraren befinner sig 
i arbetsrummet bakom stängd dörr eller i korridoren på väg till något. Lärarna är alltid 
tillmötesgående och nekar aldrig vare sig elever, föräldrar eller kollegor möjlighet till informella 
kontakter. De informella samtalen rör redan självklara saker (eleverna frågar trots att svaren 
redan verkar vara kända för dem och läraren svarar), skolarbetet eller mer personlig kontakt. De 
observerade lärarna uppvisar aldrig några negativa känslor inför de informella kontakterna med 
elever, snarare tvärtom. Inte sällan åtföljs dessa möten av fysisk beröring eller personligt beröm. 
Denna närmast totala tillgänglighet för kommunikation ansikte-mot-ansikte är alltså ett 
utmärkande drag i observationerna vilket möjliggör att lärarens arbete under den 
undervisningsfria tiden i stort sätt alltid kan avbrytas. 

 
Lärarens tillgänglighet via informations- och kommunikationsteknik visar sig dock 

innebära en möjlighet att avgränsa sig i vissa situationer. Finns inte tid att läsa e-posten varje dag 
kan läraren välja att avvakta till dagen efter, kanske för att det inte uppstår ett fysiskt möte där 
läraren ställs ansvarig att vara aktiv. Lärarens tillgänglighet via informations- och 
kommunikationsteknik kan även begränsas av att den gemensamma datorn är upptagen vid de 
tillfällen då läraren ämnat använda den. Hur läraren hanterar de villkor som tid, rum och teknik 
utgör begränsar alternativt möjliggör situationsanpassning i lärarens arbete. 

 
 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med artikeln är att illustrera hur lärare i situationsanpassningen måste hantera tid, 

rum och teknik och hur dessa villkor kan förstås som krafter som bidrar till att forma lärararbetet. 
Lärararbete tycks vara en aktivitet som kräver ständig anpassning till situationer som 
uppkommer i den dagliga verksamheten. I ett analytiskt perspektiv är det rimligt att ställa frågor 
kring hur denna anpassning går till. Problemet för de lärare jag studerat är ett klassiskt problem 
för människor som arbetar i serviceorganisationer (Lipsky, 1980). Problemet handlar om att 
ständigt finna sätt att balansera mellan arbetsuppgifter som pockar på uppmärksamhet. Jag menar 
att frågor om hur situationsanpassning går till i lärararbetet och vad som påverkar anpassningen 
ger oss viktig kunskap. De nio settingarna visar att avbrott skapar ett lokus där det blir möjligt att 
studera denna anpassning. Avbrott pga. telefonsamtal under arbetet med en provkonstruktion kan 
vara något alla inblandade hanterar rutinmässigt så att båda uppgifterna kan utföras, något som 
möjliggörs därför att det utvecklats institutionella regler för hur man bör handla i sådana 
situationer. Vem som skall ha tillträde till en dator kan vara något som kräver förhandling. Tid, 
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rum och teknik framstår i de studerade settings som såväl resurser som svårigheter som måste 
hanteras, vilket bl.a. visas i lärarnas förhandlingar kring hur man skall handskas med den 
tidsbrist som uppstår i arbetet med provkonstruktionen. Observationerna av lärares arbete visar 
att lärare ständigt ställs inför problem som rör tid, rum och teknik. Trots att dessa problem kan 
ställa olika krav på anpassning finns det en hög grad av samstämmighet kring hur anpassningen 
bör gå till. Detta tyder på en hög grad av institutionell samordning.  

 
 

Situationsanpassning i tid och rum. 
Observationerna visar att tid och rum har betydelse för de sätt lärare gör 

situationsanpassningar. Begränsade tidsliga och rumsliga resurser medför att lärare måste 
prioritera. Men tid och rum hanteras också i förhållande till andra institutionella kategorier, t.ex. i 
relation till förväntningen att en lärare skall vara tillgänglig för andra under den 
undervisningsfria tiden av arbetet oavsett tid och plats. I settingarna ser man t.ex. att lärare som 
utför arbete under lunchtid placerar sig i arbetsrum där andra personer kan nå dem, direkt eller 
via dator och telefon. Trots flertaliga avbrott är lärarna alltid tillmötesgående och nekar aldrig 
vare sig elever, andra lärare eller kollegor kontakt. I observationen framstår detta fenomen som 
en självklarhet. Alla involverade bidrar till att upprätthålla en mening kring lärarens 
tillgänglighet - vilket gör den till en självklarhet.  

 
De nio settingarna visar att lärare försöker anpassa sitt arbete till de behov de har i 

arbetet. Behov som alltid är riktade mot tid, rum och teknik. Lärarna i första settingen väljer till 
exempel arbetsplats med tillgång till dator vid provkonstruktionen. Detta medför att lärarna 
hänvisas till lokaler där de lätt kan nås av elever och kollegor. Placeringen av teknisk utrustning, 
främst dator, visar sig möjliggöra lärarens tillgänglighet, i synnerhet då den ofta är fast 
installerad på gemensamt arbetsrum. Rummens och den tekniska utrustningens placering kan i 
någon mening anses vara givna förutsättningar. Som jag ser det skapas en motsättning mellan 
lärarnas behov av att arbeta ostört med tillgång till rätt verktyg och förväntningen på att de skall 
vara tillgängliga. Om en dörr är stängd eller öppen måste emellertid betraktas som ett avgörande 
som fattas av lärarna. Det är det sätt lärare definierar situationen på som möjliggör lärarens 
tillgänglighet och skapar krav på situationsanpassning. Att få möjlighet till ostört arbete ställer 
stora krav på tillgång till lokaler av olika karaktär samt tillgång till adekvat teknik. Datorns 
placering såväl som antalet datorer kan bidra till att de inte nyttjas i så hög utsträckning. Mobila 
datorenheter i form av bärbara datorer kan därmed utgöra ett viktigt komplement till stationära 
enheter i klassrum och arbetsrum. Ur ett organisationsperspektiv skulle resonemang kunna föras 
kring såväl lokalers tillgång som tillgänglighet samt tillgång och tillgänglighet till teknik, i 
synnerhet då lärarna hänvisas till att utföra arbete i ett gemensamt arbetsrum med en gemensam 
dator.  

 
Tid formar lärararbetet i relation till situationsanpassningen. Följande talar för detta. För 

det första består den undervisningsfria arbetstiden till stor del av korta avbrott (raster till exempel 
och icke-schemalagda perioder). För det andra förläggs lärares tid delvis som arbetsförlagd tid då 
verksamheten pågår och människor är i rörelse. Under denna tid sker ett ständigt flöde av 
interaktioner. De nio settingarna visar att lärarna ofta använder raster till att förflytta sig mellan 
lokaler, och ger exempel på tillfällen då lärare är tillgängliga för olika former av interaktion. I det 
avseendet är begreppet rast inte adekvat, lärare utför bara andra arbetsuppgifter. Settingarna 
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bekräftar därmed iakttagelser hos såväl Aili (2005) och Nordänger (2002). Jag menar att den 
begränsade tidsresursen skapar ett dilemma för lärarna. För att kunna använda undervisningsfri 
tid effektivt till mer tidskrävande arbetsuppgifter som kräver hög grad av intellektuell 
koncentration krävs längre sammanhängande perioder. Lunchrasten är ofta den enda paus av 
denna art under lärares arbetsdag. Aili (2002) visar att alla lärare inte låter sig avbrytas. Om de 
låter avvägningar som rör tid avgöra frågor om tillgänglighet, så kan explicita bedömningar kring 
tillgänglighet göras. I de nio settingarna är det uppenbart att förflyttningstid, konferenser och 
planering i arbetslaget hanteras som tid när lärarna också är tillgängliga för att ta emot 
telefonsamtal, ta emot besök och tala med kollegor. Detta får konsekvenser för lärarnas 
möjlighet att genomföra sammanhängande arbetspass. 

 
 

Rutinmässig och förhandlad situationsanpassning 
Situationsanpassning framstår i ovanstående som en nödvändighet i lärararbetet. Hur kan 

man förstå det sätt lärarna situationsanpassar? Resultatet visar att avbrott på grund av 
telefonsamtal under arbetet med en provkonstruktion kan vara något alla inblandade hanterar 
rutinmässigt så att båda uppgifterna kan utföras. Ett sätt att betrakta situationsanpassning är som 
ett direkt svar på de förutsättningar som skapas av tid rum och teknik. För att kunna konstruera 
ett prov under givna förutsättningar måste lärarna välja rum där de får finna sig i att bli avbrutna. 
För att få material till skoltidningen måste lärarna gripa tillfället i flykten. Hur kan man då förstå 
det rutinmässiga sätt man hanterar situationerna på? Situationsanpassningen kan falla tillbaka på 
att det utvecklats institutionella regler eller lokala kulturer för hur man bör handla i sådana 
situationer. Samtidigt finns det exempel på anpassning som måste förhandlas. Vem som har 
tillträde till en dator kan vara något som kräver förhandling om hur anpassningen skall ske 
liksom vilka lokaler man skall arbeta i. Det blir situationer där meningsskapandet kring 
situationsanpassningen explicitgörs.  

 
 

Situationsanpassning till teknik 
De nio settingarna visar exempel på att anpassning till teknik såväl rutiniserats som gjorts 

till föremål för meningsskapande. Anpassning sker vid val av kommunikationsformer, lämplig 
teknik för olika arbetsuppgifter, och vid situationer med krånglande teknik för att nämna några 
exempel. Daft och Lengel (1986) framhåller att val av media ofta görs utifrån arbetsuppgift. Man 
väljer helt enkelt media som svarar mot situationen. I första settingen väljer man att sätta sig i 
grupp framför datorn. Detta skulle kunna ses både som en ineffektiv situationsanpassning och 
som en situationsanpassning som skapar olika maktförhållanden. Valet av media för att lösa 
provkonstruktionen förefaller rutinmässigt. Andra lösningar diskuteras inte. Tillgången till 
tangentbordet löses också rutinmässigt med överlämnande när andra kan lösa uppgiften bättre. 
Kan man i linje med Daft och Lengel prata om en anpassning till arbetsuppgiften eller är det mer 
rimligt att prata om tekniken som en formande kraft? Det förefaller oss som att tekniken 
rutiniserats. Den framstår som den givna lösningen för arbetsuppgifter som provkonstruktion 
eller att genomföra intervjuer. Den ifrågasätts inte ens när den fungerar dåligt för uppgiften. Det 
kan finnas skäl att tala om en situationsanpassning på teknikens villkor snarare än en 
teknikanpassning efter situationen. 
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Tid, rum och teknik 
Jag ställs mellan två olika sätt att se på teknik. I det perspektiv som oftast lyfts fram i 

diskussioner om teknik framhålls de positiva anpassningsmöjligheterna. IKT kan ge möjligheter 
att disponera arbetet på fler sätt i såväl tid som rum. Läraren kan oavsett tid kommunicera med 
andra och på så vis kan utsatta tidsgränser överskridas. Kommunikationen kan fortsätta på annan 
plats under förutsättning att han/hon har tillgång till teknik. Med stöd av IKT kan lärare 
interagera oavsett tid, plats och andra kollegors tillgänglighet. Dessa kontakter kan även planeras 
i förväg och på så vis inte bero på en oförutsägbar kontakt i korridor, arbetsrum eller 
personalrum. Dessutom kan interaktionen ske utan att annat arbete avbryts. Hur förhåller sig 
sådana visioner till våra resultat? 

 
Genom att visa på microprocesser i lärarens arbete kan de villkor som utgör lärarens 

situationsanpassning illustreras, t.ex.. genom lärarnas hantering av e-post. Andra settingen visar 
att läraren öppnar och svarar på ny e-post samtidigt som hon sitter vid datorn och utför annat 
arbete. Då läraren ser ny e-post tycks det vara svårt att låta bli att hantera den. Läraren hanterar 
e-posten synkront så att den tvingar fram avbrott i den pågående aktiviteten trots att det är 
uppenbart att e-post är avsett att vara ett asynkront kommunikationssätt. Denna iakttagelse står i 
direkt motsats till Daft och Lengels studie (1986). I de nio settingarna framkommer en brist på 
planerad hantering av tid såväl som rum. Ur detta perspektiv formas lärararbetet till viss del 
strukturlöst utifrån de villkor som tid och rum utgör snarare än att tekniken förs in som följd av 
arbetsuppgiftens krav. Kanske är det olika sätt att hantera dessa aspekter som skapar effektivitet 
kontra ineffektivitet och som skiljer den yrkesskicklige från den mindre skicklige. Om möjligt 
skulle resonemang kring planering av hur läraren hanterar de villkor som tid och rum utgör 
underlätta och effektivisera lärares arbete. 

 
På motsvarande sätt kan man diskutera teknikens betydelse för tillgänglighet och 

interaktion. De nio settingarna visar lärares ständiga tillgänglighet och interaktionsberedskap. 
Interaktionen sker till största del via ansikte-mot-ansikte i korridorer med kort framförhållning, 
men även via modern informations och kommunikationsteknik. En slutsats utifrån det empiriska 
materialet är att IKT i första hand används för spridning av information vid förutbestämda 
möten, t.ex. arbetslagskonferens. I materialet förekommer dessutom att IKT används vid 
kommunikation via e-post. Enligt tidigare resonemang erbjuder IKT möjligheten att oavsett tid 
och plats förbereda sig i tanke och/eller utbyta åsikter, exempelvis inför ett möte, och kan på så 
vis komplettera kommunikationen via ansikte-mot-ansikte. Intressant är att fundera över på vilka 
sätt de villkor som tekniken utgör kan utveckla och förbättra lärarens situationsanpassade arbete. 
För det första kan idéer och erfarenheter utbytas med stöd av den moderna digitala tekniken samt 
inlägg och åsikter kan debatteras, vilket i sin tur kan underlätta framförhållning och anpassning 
till olika situationer i arbetet. För det andra kan ett internt nätverk dessutom ge goda möjligheter 
att få tillgång till andra kollegors åsikter, än de som finns i den närmaste omgivningen. Det 
skapar en ny form av kommunikativ offentlighet (jfr Säljö, 2000). Visar resultaten att lärarna 
anpassar sig till en ny kommunikativ offentlighet? När tiden tar slut utan att provet är 
färdigkonstruerat fortsätter arbetet via e-post. Är det uppgåendet i nya kommunikationsformer 
jag ser eller enbart en pragmatisk lösning på ett problem som kan hanteras med den nya 
tekniken? Kanske är det båda delarna. 
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Inledningsvis i artikeln beskrevs en tilltro till IKT´s möjligheter att effektivisera och 
förbättra lärares vardagliga arbete. Ovanstående exempel kan tyckas vara exempel på en sådan 
anpassning. Dock visar de nio settingarna på få inslag av hur läraren hanterar de villkor som 
tekniken utgör. Det kan vara värt att diskutera den diskrepans som tycks finnas mellan det 
empiriska materialets resultat och övergripande visioner för IKT användandet. Hur kan man 
förstå teknik som en formativ kraft i lärarens situationsanpassade arbete?  

 
En förklaring till en sådan diskrepans kan beskrivas utifrån att kommunikationsformen i 

lärararbetet historiskt sett skett genom möten ansikte-mot-ansikte. Med införande av modern 
informations och kommunikationsteknik har ännu en kommunikationsform tillkommit. Nu är det 
möjlighet att vara tillgänglig via modern teknik. De nio settingarna ger argument för påståendet 
att datoranvändandet har kommit att bli en aktivitet som passats in i den verksamhet som tidigare 
funnits, där grundläggande föreställningar såsom lärarens totala tillgänglighet via 
kommunikation ansikte-mot-ansikte innefattas. Lärare försöker med andra ord hantera båda 
kommunikationsformerna samtidigt. Tidigare har mycket information ”förts” ut till lärarna, 
medan informations och kommunikationstekniken låter användarna själva hämta den information 
de behöver (Telleen, 1997). Denna övergång kan innebära problem. Lärarna har helt enkelt vant 
sig vid att få den information de behöver levererad till sig. Vad innebär detta för lärarnas 
förhållningssätt till sin tillgänglighet? Kan den moderna digitala tekniken möjliggöra en bättre 
kontroll över kommunikationsflödet, då de själva ansvarar för vilken information de önskar få? 
IKT skulle med andra ord kunna möjliggöra en ökad kontroll över hur lärarna hanterar det 
situationsanpassade arbetet. Det empiriska materialet tyder närmast på att lärare förlorar 
kontrollen med ökad tillgänglighet till läraren, inte enbart till information som följd. Möjligen 
kan IKT, som historiskt sätt är en ganska ny företeelse i skolan, därmed aktualisera en diskussion 
kring vilken kompetens som krävs där läraren måste göra prioriteringar kring vilken grad av 
tillgänglighet som är möjlig i relation till arbetssituationen. Det är därför av stor vikt att 
skolledningen tillsammans med personalen för en medveten diskussion kring övergripande 
riktlinjer vid användandet av informations och kommunikationsteknik utifrån verksamhetens 
behov och lärarens kompetensbehov, i synnerhet då lärare visar på en konstant tillgänglighet 
oavsett tid, rum eller teknik.  

 
Kan man förstå diskrepansen utifrån rummet som formativ kraft? En förklaring till att 

digitala medier utnyttjas i så liten omfattning i de nio settingarna kan vara att mycket av det 
situationsanpassade arbetet sker i korridorer, på skolgården eller i personalrummet där tillgång 
till IKT saknas. Det blir därmed intressant att titta på de resurser och svårigheter som de rumsliga 
villkoren utgör. I observationerna framkommer att alla lärare har tillgång till en fast installerad 
dator, vilken delas av 2-4 lärare. Att läraren har tillgång till dator visar sig med nödvändighet inte 
innebära att den är tillgänglig, utan kan exempelvis vara upptagen av en kollega. Den fasta 
placeringen kan dessutom utgöra en svårighet eftersom behovet av tillgänglighet är i de 
utrymmen där läraren upplever att datorn kan vara ett stöd. Mobila datorenheter i form av 
exempelvis bärbara datorer kan därmed utgöra ett viktigt komplement till stationära enheter i 
klassrum och arbetsrum.  

 
På vilket sätt kan man förstå diskrepansen utifrån tid som formativ kraft? Diskrepansen 

kan förklaras genom att det tar tid att skapa mening och förståelse via IKT och är helt enkelt 
svårt när det gäller komplexare sammanhang (Heide, 2002). Komplexa frågeställningar rörande 
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t.ex. elevers olika behov och tysta kunskaper är helt enkelt svårt att delge andra via IKT. Samma 
resonemang för Weick (1995) och hävdar att kommunikation ansikte-mot-ansikte är det 
kraftfullaste mediet för människors meningsskapande processer, eftersom det ger bäst 
förutsättningar att överföra nyanser, direkt återkoppling samt att kompensera missförstånd och 
lösa tvetydiga situationer. Utifrån ett tidsperspektiv är IKT kanske inte tillräckligt i dessa 
situationer utan kan snarare ses som ett komplement. 

 
 

Skolan som hälsosam arbetsplats 
Det är möjligt att beskriva lärarens situationsanpassade arbete utifrån hur läraren hanterar 

de villkor som tid, rum och teknik utgör. Det situationsanpassade arbetet är ett arbete som inte 
går att förutsäga när och hur det skall göras. Ändå är det detta lärarna måste göra. Kanske är det 
olika sätt att hantera dessa aspekter som skiljer den som upplever kontroll från den som saknar 
kontroll över sitt vardagliga arbete. Denna studie kan ses som en bekräftelse på Hanssons 
argumentation för vikten av att föra resonemang kring utveckling av en självförvaltande 
kompetens (Hansson, 2004). Hur kan lärare utveckla ett handlande som gör att de självständigt 
kan orientera sig i tillvaron och snabbt sätta sig in i och hantera olika situationer? I termer av 
kompetens fordrar detta förmågan till både överblick och inblick, d.v.s. både självinsikt och 
förmåga att koordinera det egna handlandet i ett större sammanhang. Med andra ord krävs en 
förmåga att förändra förståelsen i relation till situationen i bemärkelse att kunna förstå och 
handla på andra sätt när t.ex. invanda strategier kring hanteringen av tid, rum och teknik inte 
längre är ändamålsenliga. I strävan att skapa en hälsosam arbetsplats är det sannolikt att arbetet 
måste ske på flera fronter. Dels genom att föra resonemang kring utveckling av lärares 
självförvaltande kompetens och dels genom fortsatt kunskapsutveckling kring de villkor som 
formar dess vardagliga arbete. 

 
Som sammanfattning kan artikelns bidrag sägas vara av ett beskrivande och 

problematiserande slag som syftar till att synliggöra och skapa förståelse snarare än att 
presentera definitiva orsakssamband. Denna artikel illustrerar hur lärare måste hantera tid, rum 
och teknik som formativa krafter vid situationsanpassning. Den sociala praktiken förbättras dock 
inte per automatik av den moderna informations- och kommunikationstekniken, men kan ge nya 
och andra kommunikationsmöjligheter. Därmed är det väsentligaste inte längre att IKT som 
kommunikationsform finns, utan hur och till vad den används i vidareutvecklingen av lärarnas 
vardagliga arbete, ett arbete som ständigt situationsanpassas. I fortsatta studier vore det intressant 
att undersöka hur den moderna informations och kommunikationstekniken skulle kunna 
underlätta det arbete som kräver situationsanpassning. 
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